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zoals ik dat nog steeds doe. Dat kan natuurlijk ook met een
link naar de digitale versie of naar het PDF archief, echter
het zwaaien met het nieuwe glossy magazine valt toch meer
op dan e-mail nummer 101 op een zekere dag…

Dat het vakblad Geotechniek al 25 jaar wordt uitgebracht
maakt dat ik eigenlijk niet beter weet. Mijn carrière telt
slechts 21 jaar of als ik het echt uitmelk en een stage en
bijbaan in het vakgebied erbij optel, kom ik waarschijnlijk op
een jaartje extra uit maar meer dan dat gaat het niet worden.

Veel later ben ik de kennis die wij als bedrijf opdoen, veelal in
samenwerking met andere bedrijven gaan delen door ook zelf
te gaan schrijven voor het magazine. Hoewel ik geen groot
leverancier ben, kan ik wel zeggen dat ik daar toch voldoening
uithaal.
De afgelopen jaren ben ik als bestuurslid van KIVI Geotechniek
ook nog op een andere manier betrokken bij het vakblad en
praten wij ook over hoe de toekomst eruit kan zien. Dat is erg
belangrijk in een wereld die steeds sneller en meer en meer
online lijkt te draaien. Ik geloof erin!

Ik ben zelf erg verheugd dat ons ingenieursbureau Hektec,
waar ik nog steeds een positie bekleed, dit jaar ook 25 jaar
bestaat! Dit kán bijna geen toeval zijn. Voor mij persoonlijk
geldt, maar ook voor de collega’s die ik door de jaren heen bij
dit groeiende bedrijf heb mogen verwelkomen, dat wij veel
kennis aan Geotechniek hebben ontleend. Als echte junior die
zijn CGF examen nog moest halen was ik indertijd druk met
de voorbeeld examenvragen die in het blad gepubliceerd
werden. Later, toen deze basis er lag, boden de artikelen vaak
aanknopingspunten voor het oplossen van geotechnische
vraagstukken waar ik in de dagelijkse praktijk van het ingenieursbureau en het funderingsbedrijf tegenaan liep.

Na dit gelezen te hebben concludeert u vast ook dat het
vakblad Geotechniek een rode draad in of wellicht zelfs een
deel van het fundament onder mijn carrière zou kunnen zijn
en dat de content zeer waardevol is geweest voor Ingenieursbureau Hektec gedurende haar 25-jarig bestaan. Ik ben
daarom verheugd dat wij dit samen kunnen vieren. Ik hoop op
tenminste nog 25 jaar erbij, al is het alleen maar omdat ik er
graag de rest van mijn carrière nog op alle genoemde manieren
gebruik van wil blijven maken.

Naast de in het blad gepubliceerde kennis bood het een
overzicht van de Geotechnische Gemeenschap in ons land en
soms een eindje daarbuiten waardoor het voor mij mogelijk
werd om in te schatten wie mij en het bedrijf verder kon
helpen als wij er niet meer uitkwamen. Als KIVI-lid krijg ik
het blad thuis en als Member ook op kantoor. Het is belangrijk
om te waarborgen dat jongere ingenieurs het ook onder ogen
krijgen en er op dezelfde manier gebruik van kunnen maken
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